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█▐Ty jsi křesťan!
Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. 
Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ 
Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jed
noho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy? 
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby o něm 
nikomu neříkali. (Mk 8,27–29)

Z Velmi nám záleží na tom, co si o nás lidé myslí, záleželo 
na tom i Ježíšovi. Názor druhých hluboce utváří naše 
mínění o nás samých a vztahy. Naše sebevědomí a následně 
naše utváření vztahů k bližním silně závisí na tom, co se 
domníváme, nebo o čem jsme přesvědčeni, že si naši milí 
i nemilí o nás myslí. A to bez ohledu na to, je-li náš úsudek 
správný či nikoli. 
Ježíš se rovnou zeptal svých učedníků, za koho jej lidé i jeho 
nejbližší pokládají, i když si tím zjevně neřešil své sebe-
vědomí. Mnohé se ale dozvěděl, mnohé si při tom ujasnili 
jeho učedníci, přičemž nebyl poslední, kdo se k takovému 
kroku odvážil. 
Skutečně velmi záleží na tom, co si o nás druzí lidé myslí, 
ale docela pochopitelně se také obáváme, co bychom se 
o sobě dozvěděli, kdybychom byli stejně odvážní jako 
Ježíš. Je to riskantní krok chtít od lidí jejich úsudek o nás. 
Uvedu příklad ze služby Johna Wesleye, který na Hod 
Boží vánoční roku 1738 napsal pravidla pro setkávání 
domácích sku pinek. Jednotlivé účastníky vedl k odvaze 
nebát se vyslech nout názor druhých na vlastní adresu: 
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„Chceš, aby ti každý z nás čas od času řekl, co si ve svém srdci o tobě myslí? Uvaž! 
Chceš, abychom ti řekli, co si o tobě myslíme, čeho se obáváme, co jsme o tobě  
slyšeli?“ 
Takto pojatá „skupinová terapie“ jistě vyžadovala nejen odvahu, ale i velkou míru 
vzájemné pokory, důvěry a jistoty, že si křesťané nebudou vzájemně ubližovat, 
ale pomáhat si v lásce a pravdě k duchovnímu uzdravení a zralosti. Ať už nás 
doporučení zakladatele Metodistů inspiruje nebo zneklidňuje, mohli bychom se 
ale nechat poučit alespoň od Ježíše, který se k takovým otázkám na svou adresu 
odhodlal. Vyslechl si o své osobě leccos a mimo jiné také: „Ty jsi Mesiáš.“ Ještě se 
dostaneme k jeho reakci, ale nás může Petrovo vyznání překvapivě přivést k nám 
samým, k naší křesťanské identitě, k našemu sebevědomí, a hlavně k naší praxi 
a vztahům. Ukážeme si totiž, že ani pozitivní vyjádření, že jsme křesťané, nemusí 
znamenat proměnu mysli a chování. 
Ano, velmi nám záleží na tom, co si druzí lidé o nás myslí, ať už patří do naší rodiny, 
sboru nebo jsou to naši kolegové či sousedi, ale stejně tak záleží na tom, jak na to 
reagujeme. Příběh jistého muže jedné nešťastné ženy o mnohém vypovídá. Zoufalá 
manželka se nedokázala vyrovnat s tím, že jí manžel neodpustil a neodpouští její 
selhávání v domácnosti a neschopnost dělat všechno tak, jak on požadoval. Jeho 
argument byl, že jí nemůže odpouštět, když ví, že své selhání zase zopakuje. Obrátil 
jsem se na něj s výzvou, aby jí odpustil jako odpouští Kristus. Na to mně rázně 
odpověděl: „Nejsem Kristus.“ S veškerou autoritou kazatele jsem mu rozhodně 
oponoval: „Právě že jsi Kristus, protože jsi křesťan!“ Chtěl jsem mu tím s maximálním 
důrazem sdělit, že jako kristovec musí podle toho jednat. Najednou jsem ale měl 
před očima člověka, který nebral vážně fakt, že je křesťanem, i když si to druzí o něm 
myslí, nebral vážně skutečnost, že to svým poněkud „nízkým“ sebevědomím popírá. 
Zřejmě zapomněl na všechno, co prožil při křtu, nebral vážně, že je znovuzrozen 
z Ducha svatého, že je údem těla Kristova, že nejen musí, ale především může žít 
jako Ježíš!
Doopravdy velmi nám záleží na tom, co si o nás lidé myslí, záleželo na tom i Ježíšovi. 
Ale záleží i na naší reakci a Ježíš nám je příkladem, podle kterého bychom se mohli 
zařídit. 
Především jako „křesťan“ netrpěl mesiášským komplexem, neměl ani potřebu se 
mediálně zviditelňovat. Učedníkům zakázal o sobě mluvit a začal je učit, že jeho 
cesta povede na kříž. Přitom nás fascinuje, že nikdy nikomu Ježíš nevyčetl, že se 
tolik obětoval a lidé si toho neváží. A poslední odpověď je u Matouše, Ježíš Petrovi 
navzdory jeho nepochopení mesiášovy cesty kříže předal autoritu, klíče od nebes-
kého království a zmocnění ke službě. 
Doopravdy velmi nám záleží na tom, co si o nás lidé myslí. Možná se odvážíme 
jako Ježíš požádat naše blízké, aby nám pověděli, za koho nás považují. Když se to 
pak dozvíme, budeme mít příležitost na fakt – Ty jsi křesťan! – odpovědět vpravdě 
Kristovsky.

Bronislav Matulík
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█▐	Jako bych vešel otevřenými dveřmi do ráje
 svědectví otce reformace Martina Luthera

Na konci měsíce, 31. října, si opět můžeme připomenout Den reformace. Ale dříve, než 
se Martin Luther veřejně postavil proti odpustkové praxi, která přicházela z Říma, 
předcházel reformaci jeho veliký vnitřní zápas o pochopení Písma svatého, Boha 
a Kristovy oběti. Přečtěme si svědectví bratra Martina, z jehož vnitřního duchovního 
boje čerpá celá církev:

Nesmírně jsem toužil pochopit Pavlův list Římanům a nic nestálo v cestě, jen 
jeden výraz, „spravedlnost Boží“, protože jsem ho chápal tak, že znamená tu 
spravedlnost, kterou je spravedlivý Bůh a kterou spravedlivě uplatňuje při trestání 
nespravedlivých. Nacházel jsem se ve stavu, že – i když bezúhonný mnich – stál 
jsem před Bohem jako hříšník, kterého 
trápí svědomí, a vůbec jsem nevěřil, že si 
ho svými zásluhami usmířím. Nemiloval 
jsem tedy spravedlivého a rozhněvaného 
Boha, ale spíše jsem ho nenáviděl a reptal 
jsem proti němu. Lpěl jsem však na dra-
hém Pavlovi, velmi jsem toužil vědět, 
co zna menají jeho slova. 
Dnem i nocí jsem přemýšlel, dokud 
jsem nepochopil souvislost mezi spra-
ve dl ností Boží a výrokem „spravedlivý 
z víry bude živ“. Potom jsem pochopil, 
že spravedlnost Boží je ta spra ve dl nost, 
kterou nás Bůh z milosti a čistého milo-
srdenství ospravedlňuje pros třed nic-
tvím víry. Hned na to jsem se cítil jako 
zno vu zrozený, jako bych vešel otev ře-
ný mi dveřmi do ráje. Celé Svaté písmo 
získalo nový význam. Jestliže mně před 
tím výraz „spravedlnost Boží“ naplňoval 
nená vistí, nyní mně zněl nevýslovně 
líbezně a mnohem víc mile. Tato pasáž 
z Pavla se pro mě stala bránou do nebe…
Když máte pravou víru, že Kristus je váš Spasitel, tak máte i laskavého Boha, protože 
víra vás vede dovnitř a otevírá Boží srdce i vůli, takže vidíte čistou milost a vše 
zaplavené láskou. Toto znamená hledět na Boha ve víře, takže se díváte na jeho 
otcovské, vlídné srdce, ve kterém není hněvu ani nepřívětivost. Ten, kdo vidí Boha 
jako rozhněvaného, nevidí ho správně, ale dívá se jen na závěsy, jako by mu temné 
mračno zastřelo tvář. 

Martin Luther
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█▐	Rekonstrukce kotelny a mimořádná sbírka
 změny ve způsobu vytápění, snížení tepelných ztrát

V našem sboru probíhá rekonstrukce kotelny spojená se změnou způsobu vytápění 
některých pronajímaných prostor, hlavně bytů. Původně jsme měli v úmyslu sou-
středit se nejprve na kotelnu (z roku 2002) v rozsahu nutném pro vytápění spo-
lečných sborových prostor s tím, že v dalším „kole“ budeme řešit samostatné 
vytápění bytů na kotelnu napojených. Tyto akce jsme měli v plánu již po delší 
dobu, ale akutní nutností se staly v důsledku narůstajících cen plynu. Ceny plynu 
a další okolnosti, jako předpokládaná podpora státu směrem k domácnostem, 
vedla staršovstvo a hospodářskou radu k rozhodnutí uskutečnit obě akce (kotelna 
a „byty“) najednou. 
Současně jsme se pustili do přípravy a realizace řady technických opatření ke 
snížení energetických ztrát ve sborových budovách. O některých z nich jsme pře-
mýšleli už v minulosti, ale při tehdejších cenách plynu by tehdy byly ekonomicky 
velmi nevýhodné. Teď se ale jeví jako užitečné – např. těsnění do vnitřních oken, 
nalepovací folie na některá okna, zaizolování stropního světlíku ve velkém sále, 
důsledná výměna zdrojů světla za svítidla typu LED, závěsy před některé dveře 
a okna a další. Přemýšlíme i o složitějších technických opatřeních, jako je způsob 
regulace teploty v jednotlivých místnostech apod. Až přijdou mrazy, chceme využít 
možnosti zapůjčit si termokameru a s její pomocí najít místa na budově, kde dochází 
k největším ztrátám. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci mimořádného rozsahu (jako byly v minulosti 
rekonstrukce výtahu, rekonstrukce WC a další), přemýšleli jsme ve staršovstvu 
a hospodářské radě o vyhlášení mimořádné sbírky na tento účel. Uvědomovali jsme 
si, že aktuální ekonomická situace je složitá – na každého dopadá obecné zdra-
žování, inflace, rostoucí ceny energií, nejistý ekonomický výhled. I když v těchto 
souvislostech vnímáme, že pro vyhlášení mimořádné sbírky není příhodný čas, 
rozhodli jsme se ji vyhlásit. To, do čeho se pouštíme, není nějaký „nadstandard“ 
a budování něčeho přepychového, ale v danou chvíli nutnost.
Mimořádná sbírka je v tomto kontextu připomenutím sounáležitosti sborové rodiny. 
A tady je na místě zmínit i to, že nás Bůh vede ke službě těmi obdarováními, která 
nám svěřil – a tak je příležitost přispět finančně, nabídnout praktickou pomoc nebo 
radu, modlit se za to, co se v této souvislosti děje – jak ve sboru po stránce praktické 
a technické, tak i za všechny přípravy a hledání, a v neposlední řadě i za ty, kteří se 
na tom všem podílejí.
Mimořádná sbírka bude probíhat po celý měsíc říjen 2022. Aby se poznalo, že se 
jedná o příspěvek v rámci mimořádné sbírky, označujte, prosím, dary v hotovosti 
na obálku nápisem „kotelna“ nebo „topení“, pokud přispíváte sboru přes účet, 
použijte, prosím, tato označení ve sdělení pro příjemce a použijte variabilní  
symbol 678.

Jan Němeček, starší sboru a hospodář
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█▐	Večer chval a modliteb
 Živě i online pro celou církev v soukenické 11. září 2022

Už nějakou dobu naše církev jednou měsíčně nabízí možnost buď se osobně nebo 
přes internet setkat při večeru chval, kde zní nejen písně, ale také modlitby a Boží 
slovo. Nejinak tomu bylo i v Soukenické. Slovem a modlitbami posloužil Radek 
Novotný a zahrála skupina SouZnění, která jednorázově vyměnila baskytaristu 
(skvěle zaskočil za pro nemoc absentujícího Dana Filip Klinecký) a přibrala další 
osvědčené zpěvačky – k Adéle Bischofové tady přibyla ještě Lucie Soljaková z Vino-
hrad, Eliška Zvolánková z Prahy 13 a Markéta Satková z Plzně. Repertoár byl tvořen 
nejen chválami, jak je církev zná, ale i novými autorskými písněmi, které jsme 
se mohli zkoušet naučit. A to je jistě jeden z významů – zjistit, jaké písně církev 
používá a čím se můžeme inspirovat a co převezmeme do našich sborů. Přece jen si 
uvědomuju, že přes skvělé a bohaté dědictví písní v kancionále, je třeba hledat nové 
vyjádření chválení, děkování, proseb i vyznávání. 
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Účast nebyla příliš velká, je to škoda, atmosféra „uvnitř dění“ byla dobrá a opravdu 
jsme zažívali oslovení a radost. Bylo to živé, tím, že se střídalo nejen mluvené slovo 
a hudba, ale i jednotlivé hlasy zpěvaček, se vymezený čas rychle naplnil. A nakonec 
se stalo nevídané – přítomní posluchači si vyžádali přídavek. Zdá se tedy, že tento 
formát stále své posluchače nachází a je to dobrá služba církvi. Příště se můžeme 
těšit na večer chval a modliteb z Horní Krupé v neděli 16. října 2022, kde bude hrát 
a zpívat také „naše“ Kamila Beranová. 

Jana Matulíková
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    Ž I V É  V Y S Í L Á N Í  
                K A N Á L  C B  H O R N Í  K R U P Á  

N A  T É M A
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A  M Í S T N Í  H U D E B N Í  S K U P I N A  
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od 18 hodin
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█▐	Sousedské slavnosti
 zažít město jinak 17. září 2022

I letos jsme se v sobotu 17. září tradičně účastnili 
celorepublikových sousedských slavností Zažít město 
jinak. I letos bylo jejich hlavním smyslem pozvat lidi 
žijící v nejbližším okolí k návštěvě našeho dvora, 
modlitebny a akcí, které jsme pro ně ten den připravili, 
a také našich pravidelných akcí včetně bohoslužeb. Ale 
letos mnohem více než kdy dříve, byly tyto slavnosti 
ovlivněny počasím. Bylo zima, celý den pršelo a k nám 
do modlitebny zavítalo jen pár lidí. Úžasné ale bylo, že 
přišlo několik dětí z Veselé školy a připravilo krásný 
koncert. Jsme rádi, že spolupráce se školou se rozvíjí 
a budeme rádi, když se do ní zapojí i víc lidí z našeho 
sboru. Také chceme poděkovat těm, kteří pomohli ať už s pečením nebo provázením 
po modlitebně. A už teď se těšíme například na příští Noc kostelů, ve které se k nám 
opět připojí děti z Veselé školy.

Petra Veselá
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█▐	Každý se chopil toho, co umí
 kralupské bohoslužby poprvé v Dps 25. září 2022

Jak jsme vás již informovali, sestra Lucka Hlaváčková kontaktovala paní ředitelku 
Domu s pečovatelskou službou ohledně možnosti scházení k bohoslužbám v pros-
to rech DPS. Setkali jsme se s velmi vstřícným přístupem a domluvili se na první 
„zku šební“ bohoslužbě, která proběhla 25. září.
Organizačně jsme nic neponechali náhodě. Sestry (maminky se svými dcerami) 
napekly zákusky. Před vchodem hlídkoval Jenda Mach, aby příchozí přivítal a na-
smě roval. Mládežníci Matouš a Samuel byli k ruce zkušenému zvukaři Jendovi 
Málkovi, díky nim bylo zřetelně slyšet každé slovo kazatele Radka o tom, že Bůh je 
dobrý. Sestra Pavla přidala svědectví o Božím uzdravení ve svém životě. Zpěvem nás 
doprovodila chválící skupinka ve složení Marta – Jarda – Radek. Děti si po slovíčku 
odvedla sestra Jiřinka do vedlejší tělocvičny. Zkrátka každý se chopil toho, co umí.
Když jsme připravovali sál, zdálo se mi 30 židlí zbytečně mnoho. Nakonec se nás 
sku tečně sešlo ke třicítce, počítaje v to čtyři „domácí“ obyvatele DPS, manželský pár 
ze žiž kovského sboru a část Radkovy početné rodiny.
Zaznamenal jsem řadu pozitivních ohlasů. Přesto, že akce je organizačně náročnější, 
než „klasická“ bohoslužba, řekl bych, že řada z nás se už těšíme na další.

Jiří Košťál
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█▐	Předplatné časopisu BRÁNA
 objednávky do 27. listopadu 2022

Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí Církve bratrské. Již 5 let je 
Církev bratrská vydavatelem časopisu BRÁNA. Redakční rada časopisu získala za 
tu dobu řadu zkušeností a připravila pro Vás spoustu zajímavých článků, rozhovorů 
a informací. Doufáme, že Vám Brána přináší povzbuzení i podněty k přemýšlení 
a osobnímu růstu. Protože se již připravujeme na rok 2023, dovolujeme si Vás 
oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. Cena Brány pro rok 2023 
musela být navýšena v důsledku výrazně vyšších nákladů na vydání. Cena za jedno 
roční předplatné tak v roce 2023 bude 600 Kč. Objednávat je možné ve vašem sboru 
nejpozději do neděle 27. 11. 2022. Obracíme se také na ty, kteří časopis BRÁNA 
dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili. Přejeme Vám všem Boží 
požehnání pro další dny. 

Petra Veselá
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NARozeNiNy
Kunftová Jana  1. 10.
Sovová Petra 2. 10.
Synáček Ladislav 2. 10.
Dolejší Petr 3. 10.
Fritschová Marie 6. 10.
Štruncová Václava 6. 10.
Mohr Gedeon  8. 10.
Václavíková Jitka 10. 10.
Bíbová Věra 11. 10.
Hájek Jaromír 14. 10.
Štěpán Petr 14. 10.
Hrubešová Miroslava 19. 10.
Liguš Jan 25. 10.
Macal Jan 25. 10.
Misiarzová Olga 26. 10.
Rechová Monika 26. 10.
Kupilík Šimon 28. 10.
Zikmundová Vítězslava 28. 10.
Málková Milada 29. 10.
Michalková Margita 29. 10.

█▐	ze staršovstva
• Na svém setkání 12. září staršovstvo pokra čovalo v diskuzi nad vizitační zprá vou.
• Zhodnotilo uplynulou sborovou dovo le nou. Jsou dva návrhy na příští rok, ale ani 

jeden zatím není potvrzený, proto s vy hlá šením termínu na příští rok ještě čekáme.
• K 31. 8. bylo 23 členů převedeno do kate gorie Přátelé sboru, vzhledem k jejich 

dlou hodobému vzdálení se od sboru.
• Hospodářská rada velmi intenzivně pra cuje na úsporných opatřeních vzhledem 

k energetické krizi.
• Staršovstvo vyhlásí mimořádnou sbírku na tato opatření, která bude trvat celý říjen.
• 25. 9. proběhla v Kralupech poprvé bohoslužba v nových pros to rách DPS. 
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

13. 10.  Hayduke Trail
Jakub Čech, filmový zvukař 
a milovník dlouhých trailů, 
bude vyprávět o absol vo
vání jednoho z nej těžších, 
procházejícího divoči nou 
jižního Utahu a severní 
Arizony v délce 1300 
kilometrů.

mimořádně
v zadním

domě
v přízemí
(na dvoře

vpravo
vedle

schodů)

20. 10.  Úchvatná země Izrael
Fotografka Denisa Mikešová 
představí zdánlivě 
nehostinnou krajinu 
izraelských pouští, která 
skrývá mnoho krásných
až magických míst a pro 
vnímavého pozorovatele je 
plná života. Cestu zakončí
v uličkách Starého Města 
v Jeruzalémě.

ve Fofrkafe
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Sborové listy — vydává sbor církve bratrské v praze 1, soukenická 15, ročník XXXii
redakce: bronislav Matulík, petra veselá, sandra němečková, blahoslav Marek

e-mail: soukenicka@cb.cz    ▪    http://cb.cz/praha1    ▪    č.ú.: 1938917359/0800

█▐	Bohoslužby ve stanicích sboru
 

Neveklov Neděle 10.00 Malé náměstí 25, Neveklov
další informace: cb.cz/neveklov

Kralupy Neděle 10.30 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Mimořádná shromáždění
Návštěva ze Slovenska – v neděli 16. října 2022 nám v Soukenické poslouží Božím 
slovem kazatel Tibor Máhrik z Ostravy. Kromě toho, že nás na základě Desatera 
povzbudí, abychom nevraždili, budeme moci slyšet jeho svědectví a možná i svě-
dectví jeho manželky Táni.

█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 9.15
10.00

modlitební chvíle
NEDěLNí BOHOSLUžBA našeho sboru

Úterý 15.00
18.30

setkání nad biblí
setkání nad biblí

Středa 18.00 zkouška pěveckého sboru

Čtvrtek 16.00
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu


